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a. Vaststellen "Verschillenanalyse-2016 en actualisatie beleidskader "(actualisatie 
Masterplan) 

b. Tot het beschikbaar stellen van eigen vermogen tot een bedrag van€ 18,8 miljoen, 
overeenkomstig het financieringsarrangement dat als bijlage deel uitmaakt van de 
Samenwerkingsovereenkomst Werklandschap Greenport Venlo en de 
Samenwerkingsovereenkomst Campus Greenport Venlo 

c Het beschikbaar stellen van vreemd vermogen tot een bedrag van € 19,25 miljoen vast, 
respectievelijk€ 6,6 miljoen (maximaal) variabel, overeenkomstig financierings 
arrangement dat als bijlage deel uitmaakt van de Samenwerkingsovereenkomst 
Werklandschap Greenport Venlo 

d. De gemeentebegroting 2017 aan te passen op basis van de onder b en c genoemde 
besluiten nadat de Raamovereenkomst Vervlechting Greenport Venlo is gesloten. 

e. Tot het goedkeuren van het verstrekken van een garantie voor de continuering van de 
leningen van de BNG tot een maximum van 27,64% van € 20 miljoen en van de ASN 
Bank tot een maximum van 24% van€ 6.7 miljoen (afgerond) 

f. Tot opheffing gemeenschappelijke regeling Venlo Greenpark (betreft de 
gemeenschappelijke regeling voor zover die is opgericht door de gemeenteraden) 

g Tot verlenen toestemming aan B&W om te besluiten tot opheffing van 
gemeenschappelijke regeling Greenpark (betreft de gemeenschappelijke regeling voor 
zover die is opgericht door de colleges van B&W) 

én uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de: 
a. Concept Raamovereenkomst Vervlechting Greenport Venlo 
b. Concept Samenwerkingsovereenkomst Werklandschap Greenport Venlo 
c. Concept-statuten B.V. Werklandschap 
d. Concept Samenwerkingsovereenkomst Campus Greenport Venlo 
e. Concept-statuten B.V. Campus Vastgoed 
f. Concept overeenkomst tot aangaan e.v. Campus Vastgoed 
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Raadsvoorstel 

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) 

Vanaf het voorjaar van 2015 is onder leiding van de provincie met de vijf betrokken 
regiogemeenten (Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) gesproken 
over de tweede fase van de vervlechting, de samenvoeging van de onderliggende (grond) 
exploitaties (DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en lnnovatoren). Hierover hebben partijen in 
maart 2016 een principe-akkoord bereikt. De betreffende gemeenteraden en gedeputeerde 
staten hebben vervolgens ingestemd met het principe akkoord. Dit is nu gebracht tot 
een aantal eindresultaten van het vervlechtingsproces, die wij nu aan uw raad voorleggen. 

Wij leggen uw raad hierbij een veelomvattend en complex raadsvoorstel voor, inclusief 
raadsconsultatie en raadsinformatie met betrekking tot de zogenaamde "vervlechting" in het 
kader van het Plan van Aanpak Greenport Venlo. Vanaf het moment dat alle hierbij 
betrokken "overheden" in juni/juli hebben ingestemd met het principe akkoord is er op 
ambtelijk en bestuurlijk niveau intensief gewerkt om te komen tot een zo volledig mogelijk 
uitwerking van dat akkoord in de aanloop naar definitieve besluitvorming Tijdens dit proces 
ter voorbereiding van de definitieve besluitvorming zijn de activiteiten van de bestaande 
gebiedsentiteiten in Noord West Venlo ( TPN/DCGVNenlo Greenpark/lnnovatoren en Villa 
Flora) gewoon doorgegaan. Er zijn gronden in het werklandschap verkocht, nieuwe huurders 
in de lnnovatoren en Villa Flora zijn in aantocht én de eerste kavel binnen Venlo Greenpark 
is in erfpacht uitgegeven. Het is duidelijk merkbaar dat de economie zich positief blijft 
ontwikkelen en dat de ambities die wij met elkaar hebben geformuleerd de markt 
nieuwsgierig heeft gemaakt en er posities worden gekozen. 

Essentieel is dat wij met elkaar het juiste beeld hebben waarom wij deze 
vervlechtingsoperatie ook al weer gerealiseerd willen zien: Wij willen een slagvaardige 
uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling 
van de Greenport Venlo. Deze uitvoeringsorganisatie moet kunnen opereren in een markt 
waarin (bedrijfs)kavels uitgegeven worden voor (grootschalige) bedrijvigheid, innovatie, 
onderzoek, nieuwe initiatieven in de voor deze regio sterke sectoren Agri-food, Logistiek en 
Maakindustrie. Deze ontwikkeling moet leiden tot: 
• economische structuurversterking, 
• toename en differentiatie van de werkgelegenheid, 
• versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio 
• toename kenniswerkers en studenten 
• het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie 

ambities 
• een hoogwaardig Werk- en Kennislandschap met een multimodale infrastructuur 
• en op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving. 
• Met een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo 

De kansen die ons hierbij worden geboden leiden gelijktijdig tot een aanzienlijke afname van 
de (financiële) risico's op de bestaande exploitaties van gronden en gebouwen. Daarmee 
wordt ook een gevoelig boekhoudkundig hoofdstuk uit het verleden afgesloten. Het nieuwe 
Ontwikkelbedrijf zal volledig gedragen worden door de overheden die een direct belang en 
sturing in het gebied hebben. 

Het resultaat van al het huiswerk van de afgelopen maanden en de daarbij behorende 
documenten is naar onze mening een weloverwogen en gedegen pakket dat voorziet in een 
gezond en toekomst bestendig Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo dat belast wordt met de 
exploitaties van het Werklandschap en het Kennislandschap ( Campus). Het intensieve 
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overleg tussen de betrokken partijen heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat zoals dat, 
met in acht name van alle bijlages, is opgenomen in deze raadsconsultatie/raadsvoorstel. 
In de inleiding gaan wij ook nog in op de kernvraag waarom wij deze vervlechting willen 
doorvoeren. 
Wij vragen uw raad enerzijds de navolgende besluiten te nemen, en anderzijds uw wensen 
en bedenkingen kenbaar te maken over onderstaande punten waarover wij als college dan 
definitief zullen besluiten. 

Waarover willen wij u consulteren? Over de: 
• Concept Raamovereenkomst Vervlechting Greenport Venlo 
• Concept Samenwerkingsovereenkomst Werklandschap Greenport Venlo 
• Concept-statuten B.V. Werklandschap 
• Concept Samenwerkingsovereenkomst Campus Greenport Venlo 
• Concept-statuten B.V. Campus Vastgoed 
• Concept overeenkomst tot aangaan C.V. Campus Vastgoed 

Welke besluiten vragen wij u te nemen? 
• Vaststellen "Verschillenanalyse-2016 en actualisatie beleidskader" (actualisatie 

Masterplan) 
• Besluit tot het beschikbaar stellen van eigen vermogen overeenkomstig het 

financieringsarrangement dat als bijlage deel uitmaakt van de 
Samenwerkingsovereenkomst Werklandschap Greenport Venlo en de 
Samenwerkingsovereenkomst Campus Vastgoed Greenport Venlo 

• Besluiten tot het beschikbaar stellen van vreemd vermogen overeenkomstig het 
financieringsarrangement dat als bijlage deel uitmaakt van de 
Samenwerkingsovereenkomst Werklandschap Greenport Venlo 

• De gemeentebegroting 2017 aanpassen op basis van de onder de 2e en 3e bullit 
genoemde besluiten nadat de Raamovereenkomst Vervlechting Greenport Venlo is 
gesloten. 

• Besluit tot het goedkeuren van het verstrekken van een garantie voor de continuering 
van de leningen van de BNG en van de ASN Bank 

• Besluit tot opheffing gemeenschappelijke regeling Venlo Greenpark (betreft de 
gemeenschappelijke regeling voor zover die is opgericht door de gemeenteraden) 

• Besluit tot verlenen toestemming aan B&W om te besluiten tot opheffing van 
gemeenschappelijke regeling Greenpark (betreft de gemeenschappelijke regeling voor 
zover die is opgericht door de colleges van B&W) 

In dit Raadsvoorstel komen wij ook terug op de door uw raad bij ons neergelegde wensen en 
bedenkingen en de gestelde vragen alsmede toezeggingen zoals deze zijn ingebracht 
tijdens uw Raadsvergadering van 29 juni 2016, nr. 2016-48 

Bijlagen 

Nr. Naam 
1. Principeakkoord d.d. 22 maart 2016 + brieven gemeenten 
2 Raadsvoorstel 48 d.d. 29 juni 2016 
3. Definitieve rapportage Due Dilligence Greenport (ligt ver 

trouwelijk ter inzage) 
4. Toets vervlechting aan samenwerkingswijzer gemeente 

Venlo 
5. Actualisatie en synchronisatie grexen (vertrouwelijk) 

Datum 
22-03-2016 
17-05-2016 
26-09-2016 

09-11-2016 

25-10-2016 
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6. Definitieve exploitatie Campus vervlechting (ligt vertrouwelijk 
ter inzage) 

7. Definitieve exploitatie Werklandschap vervlechting (ligt 
vertrouwelijk ter inzage) 

8. Risicoanalyse Campus op peildatum 1 januari 2016 (ligt 
vertrouwelijk ter inzage) 

9. Risicoanalyse werklandschap 1 januari 2016 (ligt 
vertrouwelijk ter inzage) 

10. Verschillenanalyse 2016 
11. Gebiedsvisie Brightlands Campus Greenport Venlo 
12. Memo rechtsvormen 
13. Raamovereenkomst + bijlagen 
14. SOK Werklandschap + bijlagen 
15. SOK Campus + bijlagen 
16. Toezeggingen, wensen en bedenkingen 

26-10-2016 

26-10-2016 

21-10-2016 

20-10-2016 

23-09-2016 
21-10-2016 
06-11-2016 
04-11-2016 
04-11-2016 
04-11-2016 
10-11-2016 
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Onderbouwing 

• Algemene toelichting 

1. Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?) 

Wij vragen wij uw raad te besluiten: 
• tot vaststellen van de verschillenanalyse-2016 en actualisatie beleidskader 

(actualisatie Masterplan) 
• Het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen, alsmede het 

verstrekken van garanties voor een lening van de BNG en van de ASN Bank 
• De opheffing gemeenschappelijke regeling Venlo Greenpark (betreft de 

gemeenschappelijke regeling voor zover die is opgericht door de gemeenteraden) 
• Tot het verlenen van toestemming aan B&W om te besluiten tot opheffing van 

gemeenschappelijke regeling Greenpark (betreft de gemeenschappelijke regeling 
voor zover die is opgericht door de colleges van B&W) 

Wij vragen uw raad uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de hierna 
benoemde onderwerpen, welke wensen en bedenkingen wij als college zullen betrekken 
bij de definitieve besluitvorming: 
• op de Raamovereenkomst, 
• de Samenwerkingsovereenkomsten Werklandschap en Campus, 
• de concept statuten Werklandschap en Campus én 
• de CV overeenkomst tot aangaan van de CV Campus Vastgoed. 
Daarnaast: 
Bij dit Raadsvoorstel/consulatie treft u een groot aantal bijlagen aan. Tevens liggen voor u 
vertrouwelijk bij de griffie ter inzage de GREXEN van het Werklandschap en het 
Kennislandschap (Campus), het uitgevoerde Due Diligence onderzoek, alsmede de 
risicoanalyses op de exploitaties en contracten. Voor de vertrouwelijkheid is gekozen 
omdat in deze documenten informatie is opgenomen van commerciële aard. die de 
activiteiten van de ondernemingen/het Ontwikkelbedrijf kunnen schaden indien deze in de 
openbaarheid komen. 

2. Relatie met programma 
Programma Economie en Toerisme, met als programmalijn versterken regionale 
economie door stimuleren van innovaties, bedrijvigheid en werklocaties. 

3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?) 

Wij willen een slagvaardige uitvoeringsorganisatie ( het Ontwikkelbedrijf) voor de 
grootschalige en regionale ontwikkeling van de Greenport Venlo. Deze 
uitvoeringsorganisatie moet kunnen opereren in een markt waarin (bedrijfs)kavels 
uitgegeven worden voor (grootschalige) bedrijvigheid, innovatie, onderzoek, start-ups in 
de voor deze regio sterke sectoren Agri-food, Logistiek en Maakindustrie. Deze 
ontwikkeling moet leiden tot: 
• economische structuurversterking 
• toename en differentiatie van de werkgelegenheid 
• versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio 
• toename kenniswerkers en studenten 
• het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie 

ambities 
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• een hoogwaardig Werk- en Kennislandschap met een multimodale infrastructuur 
• en op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving 
• Met een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo. 

De kansen die ons hierbij worden geboden leiden gelijktijdig tot een aanzienlijke afname 
van de (financiële) risico's op de bestaande exploitaties van gronden en gebouwen. 
Daarmee wordt ook een gevoelig hoofdstuk uit het verleden afgesloten. Het nieuwe 
Ontwikkelbedrijf zal volledig gedragen worden door de overheden die een direct belang in 
het gebied hebben. 

4. Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?) 

De eerste fase van de vervlechting, de samenvoeging van de uitvoeringsorganisaties, is 
afgerond op 27 november 2015 met de fusie van BV WOM Klavertje 4 en BV TPN naar 
één BV WOM Klavertje 4. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 is er nu sprake 
van één uitvoeringsorganisatie. 
Vanaf het voorjaar van 2015 is onder leiding van de provincie met de vijf betrokken 
regiogemeenten (Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) 
gesproken over de tweede fase van de vervlechting, de samenvoeging van de 
onderliggende (grond)-exploitaties (DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en lnnovatoren). 
Hierover hebben partijen in maart 2016 een principe-akkoord bereikt. De betreffende 
gemeenteraden en gedeputeerde staten hebben vervolgens ingestemd met het principe 
akkoord. Het proces van validatie, actualisatie, synchronisatie en consolidatie van de 
exploitaties heeft plaatsgevonden, de juridische uitwerking ten behoeve van nieuwe 
statuten, samenwerkingsovereenkomsten etc is afgerond, de nieuwe governance is goed 
in beeld gebracht en fiscale toetsing heeft plaatsgevonden. Thans kunnen wij overgaan 
om alle resultaten van het huiswerk na de fase van het principe akkoord aan uw raad 
voor te leggen, zodat definitieve besluitvorming door uw raad en ons college kan 
geschieden en het proces van implementatie kan starten zodat er begin 2017 sprake kan 
zijn van een gezond, krachtig en transparant Ontwikkelbedrijf die de regionale ambities 
voor de komende jaren kan waarmaken. 

5. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? 
Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?) 

In deze paragraaf willen wij u inzicht geven in de voor de definitieve besluitvorming 
uitgevoerde stappen vanaf het principe akkoord tot het voorliggende definitieve akkoord. 
Schematisch als volgt weer te geven: 
Stap 1: VALIDEREN: 
Principe akkoord 
Due Diligence 
Samenwerkingswijzer 
Stap 2:ACTUALISEREN 
Principe akkoord 
Beleidskader 
Gebiedsvisie Kennislandschap 
Stap 3: UITWERKING 
Documenten 

Stap 1: VALIDEREN 
5.1 Het Principeakkoord 
In uw vergadering d.d. 29 juni 2016 heeft u ingestemd met het principeakkoord d.d. 22 
maart 2016 tussen de provincie Limburg en de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, 
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Peel en Maas, Venlo en Venray inzake de vervlechting van de (grond)exploitaties van 
DCGV, TPN, Venlo Greenpark, lnnovatoren en Villa Flora. 

Het principe-akkoord is de afgelopen maanden nader uitgewerkt en verfijnd. Daartoe is 
eerst een proces doorlopen van validatie/actualisatie van de financiële cijfers (inclusief 
Due Diligence Onderzoek), is dieper ingegaan op de financiële gevolgen en de daarin te 
maken keuzes en is gezocht naar optimale fiscale en juridische kaders voor de entiteiten 
en deelnemende partijen. 
De uitkomsten van deze uitwerking kennen op onderdelen een doorwerking op het 
principe-akkoord. 
In onderstaand schema worden de verschillen tussen het principe-akkoord en het thans 
voorliggende nader uitgewerkte akkoord samengevat. 

Uitgangspunt Principe-akkoord Uitgewerkt akkoord 
Omvang publieke Max.€ 120 mln., vaste € 94 mln., opgesplitst naar vaste 
financiering (vreemd geldlening met lineaire geldlening en variabele 
Vermogen) aflossing kredietfaciliteit 
Vreemd vermogen Venlo € 27,5 mln. vast € 19,25 mln. vast, € 6,6 mln. 

variabel 
Omvang eigen vermogen € 78,5 mln € 71 mln. 

In het principe-akkoord was nog 
geen rekening gehouden met de 
deelneming van DCGV in TPN 

Eigen vermogen Venlo € 20,3 mln. (€ 7,5 mln. € 18,8 mln.(€ 6,0 mln. 
kennislandschap,€ 12,8 mln. kennislandschap,€ 12,8 mln. 
werklandschap) werklandschap) 

Rente vreemd vermogen 3,86% - 3, 13% voor vaste lening 
- 3,48% voor kredietfaciliteit met 
een bereidstellingsprovisie van 
0,25% voor opvraagbaar restant. 
De lagere rentevoet houdt 
verband met de ontwikkelingen in 
de markt 

Bankenleningen Geen bankenleningen Contractduur van BNG-leningen 
en ASN-lening wordt 
gerespecteerd zodat boetevrij kan 
worden afgelost (aflopend in de 
periode 2017-2021) 

Rechtsvorm BV Ontwikkelbedrijf met twee BV Ontwikkelbedrijf, BV Campus 
CV Ontwikkelbedrijf en CV Vastgoed en CV Campus 
Campus Vastgoed Vastgoed 

Exploitaties Sluitende exploitaties voor Er hebben op onderdelen 
beide entiteiten aanpassingen plaatsgevonden die 

in het ene geval een positief en in 
het andere geval een negatief 
effect hadden. Overall is er nog 
steeds sprake van sluitende 
exploitaties voor beide entiteiten 
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Aandeelhouders- Aandeelhoudersverhoudingen Als gevolg van de bijstellingen in 
Verhoudingen op basis van inbreng eigen de aandeelhoudersexploitaties zijn 

vermogen er lichte verschuivingen in de 
aandeelhoudersverhoudingen 
ooaetreden 

Aandeel Venlo 25 % kennislandschap, 26,4 % 24 % kennislandschap, 27,6 % 
werklandschao werklandschao 

Resultaat Venlo (voor zover 
nog te dekken) -/- € 0,7 mln. -/- € 0,75 mln. incidenteel 
• bestaande deelnemingen 
Venlo €0 mln. -/- € 0,075 mln. structureel 

• financieringsarrangement 
• onderhoud en beheer €0 mln. -/- € 0,06 mln. structureel 

Voor het overige zijn de in het principe-akkoord overeengekomen zaken in grote 
lijnen gelijk gebleven, zoals het rendement op de inbreng van eigen vermogen van 
2% en de betaling van 3 x € 2 mln. aan de toetredende gemeenten ten behoeve 
van de uitvoering en versterking van het 'Plan van aanpak Greenport Venlo' (najaar 
2014). 

Parallel aan de nadere uitwerking van het principe-akkoord is er een analyse 
uitgevoerd naar de mogelijke verschillen tussen de beleidskaders, welke zijn 
vastgelegd in het Masterplan Klavertje 4 dat in 2009 is vastgesteld, en de sindsdien 
gegroeide praktijk. De resultaten van deze analyse zijn neergelegd in de rapportage 
'Verschillenanalyse en actualisatie beleidskader d.d. 23 september 2016'. 

Voorts is er ambtelijk een eerste verkenning uitgevoerd naar de programmatische en 
ruimtelijke kaders voor het nieuwe Kennislandschap (de Campus). Deze verkenning 
kan als uitgangspunt worden gehanteerd voor het door de BV Campus Vastgoed 
Greenport Venlo in samenspraak met de Brightlandscampusorganisatie in 2017 op te 
stellen en door de aandeelhouders (Provincie en gemeente Venlo) vast te stellen 
ruimtelijke visie op de functionaliteiten en inrichting van het campusterrein. 

Het principeakkoord (bijlage 1) ging uit van één CV voor het werklandschap waarin de 
gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en de provincie zullen toetreden tot de 
nieuwe entiteit Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo; waarbij BV WOM K4 op zou treden als 
beherende vennoot van beide CV's. 
Volgens het principeakkoord participeren de gemeente Venlo en de provincie in de CV 
kennislandschap (hierna te noemen CV Campus Vastgoed). 
De gemeenten Gennep en Peel en Maas treden uit. 
Met de vervlechting wordt beoogd het werklandschap van de gebiedsontwikkeling 
Klavertje 4 vanuit één gebiedsautoriteit te laten ontwikkelen, met daarbij als uitgangspunt 
dat de invloed en de sturing daarop vanuit de aandeelhouders wordt vergroot. Dit om 
meer efficiency in de uitvoering te bereiken, te voorkomen dat er onderlinge concurrentie 
kan ontstaan waar regionale belangen aan de orde zijn, en vanuit het belang dat met 
betrekking tot acquisitie, marketing en loketfunctie zoveel mogelijk met één gezicht naar 
buiten wordt getreden. 
Kortom: één helder aanspreekpunt voor potentiële klanten in het Greenport-gebied, geen 
onderlinge concurrentiestrijd, minder belangentegenstellingen en een eenvoudiger 
besluitvormingsproces. 
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De ambitie is om het provinciale plan van aanpak programma Greenport Venlo - 
vastgesteld door provinciale Staten op 31 oktober 2014 - tot uitvoering te brengen. De 
gemeenten in Noord-Limburg zien het belang van het plan van aanpak en hebben de 
provincie laten weten dat ze willen bijdragen om de gezamenlijke ambities te bereiken. 
Het plan van aanpak van het programma Greenport Venlo kent drie programmalijnen, die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waar de komende tien jaar in geïnvesteerd 
zal worden. De programmalijnen betreffen : 
1. een aantrekkelijk en wervend werklandschap; 
2. een toegesneden kennislandschap; 
3. infrastructuur en faciliteiten. 

De beweegredenen en achtergronden van de vervlechting zijn in het raadsvoorstel 48 
d.d. 29 juni 2016 uitgebreid toegelicht. Kortheidshalve wordt verwezen naar het 
betreffende bijgevoegde voorstel (bijlage 2). 

5.2 Due Diligence Onderzoek (DDO) 
De constateringen die naar voren kwamen uit het due diligence onderzoek betroffen: 
• deels zaken die gedurende het uitwerkingsproces werden opgelost cq. reeds waren 

w~~ . 
• deels constateringen die in de risicoanalyse zijn verwerkt; 
• deels constateringen die voor kennisgeving zijn aangenomen, dan wel 
aandachtspunten ter overweging voor de nieuwe aandeelhouders. 
Als voornaamste constatering gold dat ruim 2 ha gronden binnen het Ontwikkelbedrijf 
(voormalig VGP) te hoog zijn gewaardeerd a.g. v. de aanwezigheid van de RRP 
pijpleiding in de grond. Dit heeft geleid tot aanpassing van de grondexploitatie van het 
Ontwikkelbedrijf. Wij verwijzen u hierbij naar het Due Diligence Onderzoek (bijlage 3) dat 
voor uw raad vertrouwelijk ter inzage ligt bij de grifffie. 

5.3 Toets Samenwerkingswijzer 
Met de voorliggende besluitvorming over de vervlechting wordt feitelijk voorgesteld de 
huidige samenwerkingsverbanden in de Noordwesthoek (CV/BV Tradeport Noord, CV/BV 
Klavertje 4, de BV Villa Flora en de GR Venlo Green Park) samen te voegen tot twee 
nieuwe samenwerkingsverbanden, nl de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de 
CV/BV Campus Vastgoed Greenport Venlo. 
Feitelijk staan wij daarmee aan de vooravond van het aangaan van een tweetal nieuwe 
samenwerkingen. De voorliggende voorstellen hebben wij dan ook getoetst aan de recent 
opgeleverde 'Samenwerkingswijzer gemeente Venlo'. 
De Samenwerkingswijzer Venlo bevat ons geactualiseerde beleid en werkwijze t.a.v. 
verbonden partijen en is o.a. gebaseerd op de aanbevelingen van de cie. Hendrikx, de 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie rondom de Villa Flora en relevante nieuwe 
wetgeving. 
Met de 'Samenwerkingswijzer gemeente Venlo' willen wij toewerken naar betere 
samenwerking, naar betere sturing en controle van samenwerking en naar een goed 
overzicht van de samenwerkingsverbanden waarin wij participeren. 
Bij de totstandkoming van de voorstellen voor het aangaan van deze twee nieuwe 
samenwerkingen hebben wij de uitgangspunten voor het aangaan van samenwerking 
zoals die geformuleerd zijn in de 'Samenwerkingswijzer Venlo' toegepast . 
In de bijlage 4 wordt een analyse gegeven van de wijze waarop de in de 
samenwerkingswijzer opgenomen uitgangspunten en werkwijze verwerkt zijn/ worden 
voor wat betreft de twee nieuwe samenwerkingen. 
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De gemeenten van Regio Venlo hebben in 2013 naar aanleiding van de Floriade 2012 
een commissie Onderzoek Floriade in het leven geroepen (hierna te noemen: "de 
'commissie Hendrikx'). Deze kreeg de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar het 
bestuurlijke model van de samenwerking met als doel het in kaart brengen van algemene 
leerpunten. De betrokken gemeenteraden hebben de aanbevelingen van het eindrapport 
van de commissie Hendrikx overgenomen. 
Centrale punten vanuit de aanbevelingen zijn het in voldoende mate inbouwen van 
'checks & balances', en het regelmatig adequaat informeren van de gemeentelijke 
bestuursorganen. 
Hierbij is uitgangspunt dat de uitvoeringsorganisatie de ontwikkeling van de 
bedrijventerreinen op een doelmatige en zakelijke wijze ter hand moet kunnen nemen. 
Dat betekent dat de dagelijkse werkzaamheden op afstand van de samenwerkende 
overheden moeten plaatsvinden. 
Tevens moet de governance structuur zodanig zijn dat de entiteit werkt binnen de 
afgesproken kaders, en dat er richting samenwerkende overheden tijdig terugkoppeling 
en zo nodig bijstelling kan plaatsvinden. 
De vennootschapsrechtelijke aandeelhouders zijn de provincie en de gemeenten. Zij 
worden op het niveau van de colleges vertegenwoordigd door een gedeputeerde c.q. een 
wethouder. In beginsel is de verantwoording richting provinciale staten en 
gemeenteraden via die lijn geregeld. 
In de nieuwe SOK is afgesproken dat er tevens een directe informatielijn met de directie 
van het Ontwikkelbedrijf wordt gecreëerd, door kwartaalrapportages aan de colleges, 
raden en staten te verstrekken waarin de stand van zaken en de voortgang wordt 
gerapporteerd, en door eens per jaar een informatiebijeenkomst voor staten- en 
raadsleden te beleggen. Hierin worden de doelen en resultaten op hoofdlijnen toegelicht. 
Anders dan bij de Floriade zijn er in het Werklandschap en de Campus Vastgoed geen 
private aandeelhouders. 

De statuten van de vennootschappen en de samenwerkingsovereenkomst zijn zodanig 
ingericht dat wij van mening zijn dat in het voorstel de aanbevelingen op een 
evenwichtige wijze zijn verwerkt. 
• De publieke beleidskaders en het strategische vennootschapsbeleid zijn vastgelegd 

in bindende documenten (Masterplan en Meerjarenraming) 
• Masterplan en Meerjarenraming worden periodiek gemonitord door directie, RvC, en 

Aandeelhouders; het Masterplan tenminste vierjaarlijks en de Meerjarenraming 
jaarlijks, 

• de jaarlijkse voortgang wordt bewaakt door directie, RvC en Aandeelhouders (goed 
te keuren Jaarplan, Jaarbegroting en Meerjarenraming, verstrekken grex) 

• en gerapporteerd aan RvC en Aandeelhouders (vast te stellen jaarrekening, te 
bespreken jaarverslag, kwartaalrapportages), 

• op diverse niveaus vindt periodiek overleg plaats (accounthouderoverleg, 
aandeelhoudersvergadering, en worden de raden een de staten via 
informatiebijeenkomsten bijgepraat. , 

• de bevoegdheden van de diverse partijen en organen zijn helder omschreven 

Stap 2: ACTUALISEREN 
5.4 Evaluatie en actualisatie principe-akkoord financieel 
In het principe akkoord zijn op basis van bepaalde uitgangspunten de waardering van de 
diverse entiteiten en de daarin opgenomen vastgoed- en grondexploitaties vastgesteld. 
Deze uitgangspunten zijn de afgelopen maanden geactualiseerd. Het proces van de 
afgelopen maanden kent feitelijk twee hoofonderdelen: 
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1. de evaluatie van het principeakkoord (A t/m D) 
ll. de totstandkoming van de exploitaties voor de nieuwe entiteiten Campus en 

Ontwikkelbedrijf (E) 
111. de financiële effecten van de due diligence. 

Ad 1. Evaluatie principe-akkoord 
Deelneming 
Bij de evaluatie van het principe-akkoord is geconstateerd dat het aandeel van DCGV in 
TPN niet juist is meegenomen in de berekeningen. Dit leidt er toe dat alle intredende 
partijen een lager eigen vermogen inbrengen in de nieuwe entiteit. De uittredende 
gemeente Peel en Maas wordt gevrijwaard door de provincie. 

Jaarrekeningen 2015 
Het principe-akkoord is gebaseerd op de jaarrekeningen 2014. Inmiddels zijn de 
jaarrekeningen 2015 beschikbaar. De effecten hiervan zijn beperkt en zijn opgenomen in 
de geactualiseerde grondexploitaties en verrekend in de inbreng van de nieuwe entiteit. 
De jaarrekening 2015 van de BV Villa Flora is nog niet vastgesteld. Villa Flora is nog in 
afwachting van een accountantsverklaring over de jaarrekening 2015. De accountant van 
Villa Flora heeft aangegeven op dit moment nog bezig te zijn met de laatste 
werkzaamheden en de accountant geeft aan dat het de verwachting is dat een 
goedkeurende accountantsverklaring verstrekt kan worden. Ten aanzien van de 
jaarrekening 2015 van Venlo Greenpark is een goedkeurende accountantsverklaring 
verstrekt. Wel heeft de accountant hier een extra paragraaf aan de accountantsverklaring 
toegevoegd. Hierin maakt de accountant melding van het feit dat de gezamenlijke 
gemeenten garant staan voor het uiteindelijke tekort van de grondexploitatie. Zodra de 
grondexploitatie wordt beëindigd wordt het werkelijke exploitatieresultaat inzichtelijk 
gemaakt en wordt tot finale afrekening met de gemeenten overgegaan. In het proces van 
de vervlechting is deze afrekening opgenomen. Ook bij de jaarrekeningen van Klavertje 4 
en TPN zijn goedkeurende accountantsverklaringen ontvangen. 

Financiering 
De uitgangspunten in het kader van de financiering uit het principe-akkoord zijn 
geactualiseerd. Uitgangspunt was een volledige financiering door overheden. Aangezien 
er sprake is van boeteclausules op een aantal leningen blijven deze doorlopen tot 2021. 
Ook blijkt een lening gunstige condities te hebben, waardoor deze lening wordt 
gehandhaafd. Gedurende deze periode is er sprake van borgstelling door de nieuwe 
aandeelhouders. 
Actualisatie van de cijfers laat zien dat er binnen de Campus minder eigen vermogen 
nodig is dan bij het principe-akkoord was geraamd. Het betreft hierbij een bedrag van € 5 
miljoen. Dit eigen vermogen wordt toegevoegd aan het Ontwikkelbedrijf. 
Verder laat actualisatie van de cijfers zien dat er binnen het Ontwikkelbedrijf minder 
vreemd vermogen nodig is. Hierbij wordt de financiering gesplitst in een vaste geldlening 
en een variabele kredietfaciliteit, om zo in te kunnen spelen op de ontwikkelingen binnen 
de grondexploitatie. 
Het rentepercentage voor de financieringen vanuit de overheden is geactualiseerd naar 
de huidige stand van de marktrente. Dit betekent dat voor de vaste geldlening een 
rentepercentage van 3, 13% gehanteerd wordt. Voor de kredietfaciliteit wordt hier een 
opslag aan toegevoegd wat leidt tot een percentage van 3,48%. 
De kredietverlening vindt conform het principe-akkoord plaats in de verhoudingen: 
provincie 50%, gemeente Venlo 27,5%, gemeente Horst aan de Maas 15% en gemeente 
Venray 7,5%. 
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Bovenstaande actualisatie leidt tot het volgende bijgestelde overzicht van inleg van het 
eigen vermogen: 

Campus Werklandschap 
Inleg EV aandee Inleg EV aandee Totaal inleg Beschikbare 
(in€ mln.) 1-% (in€ mln.) 1-% EV ah-waarde 

Venlo € 6,0 24% € 12,83 27,65% € 18,827 € 18,827 
Horst € 3,87 8,34% € 3,872 € 3,872 
Provincie € 18,7 76% € 27,20 58,62% € 45,857 € 50,857 

€ - 
Venray € 2,50 5,39% € 2,500 5,490 
Gennep € - 2,783 
Peel en Maas € -0,868 
Totaal € 24,7 100% € 46,40 100% € 71,056 € 64,415 

Een meer gedetailleerde uitwerking is opgenomen in bijlage 5. 

Ad Il Exploitaties Campus en Ontwikkelbedrijf (Bijlage 6 en 7) 
Op onderdelen zijn de exploitaties van de verschillende entiteiten bijgesteld op grond van 
de eerder genoemde actualisatie en het due diligence onderzoek. Vervolgens zijn deze 
exploitaties geconsolideerd naar een exploitatie voor de Campus en een exploitatie voor 
het Ontwikkelbedrijf. Het eerder uitgangspunt dan een budgettair neutrale exploitatie is in 
stand gebleven. 

Bij beide exploitaties heeft een risico-analyse plaatsgevonden. Bij de exploitatie van de 
Campus leidt dit tot een totaal aan gewogen risico's van€ -1,2 mio. Bij het 
ontwikkelbedrijf omvat het totaal aan gewogen risico's € + 3,6 mio. Gezien de budgettair 
neutrale exploitatie is er geen buffer voor het opvangen van risico's en is de 
sturing/beheersing van risico's en de focus op het realiseren van kansen van belang. Dit 
houdt in dat eventuele nadelen ten laste van het eigen vermogen van de Campus worden 
gebracht, wat van invloed is op de waarde van de deelnemingen van gemeenten en 
provincie. Een meer gedetailleerde uitwerking is opgenomen in bijlage 8 en 9. 

Ad lil Due diligence 
De constateringen uit het due diligence onderzoek zijn meegenomen bij de actualisatie 
van de exploitaties. Belangrijkste constatering hierbij was het feit dat ruim 2 ha gronden 
van het voormalige Greenpark Venlo te hoog waren gewaardeerd als gevolg van de 
aanwezigheid van een pijpleiding. De aandachtspunten uit het due diligence onderzoek 
worden meegenomen binnen de nieuwe entiteiten. 
Voor de raadsleden liggen de nieuw opgestelde grond- en vastgoedexploitaties van de 
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo met 
de bijbehorende risico-analyses én de Due Diligence vertrouwelijk ter inzage. 

5.5 Actualisering Beleidskaders Masterplan Klavertje 4 
Het in 2009 vastgestelde Masterplan is een bijlage van de bestaande 
samenwerkingsovereenkomsten, en is bindend voor het handelen van de B.V. 
Het beleid van de entiteiten is vastgelegd in het Masterplan Gebiedsontwikkeling 
Klavertje 4 / Greenport Venlo, en in het Strategisch Businessplan (SBP; bij oprichting van 
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zowel DCGV als van TPN is een SBP opgesteld). Het Masterplan wordt in de SOK 
bindend verklaard voor alle deelnemende partijen. Het Masterplan heeft een ander 
karakter dan het SBP. Het geeft onder andere de kaders aan voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied, die in bestemmingsplannen en/of structuurvisies moeten 
worden uitgewerkt. Het SBP bevat de hoofdlijnen van de inrichting/governance van de op 
te richten entiteiten en uitgangspunten voor de bedrijfsstrategie. Voor de nieuwe entiteiten 
achten de deelnemende overheden een SBP overbodig, omdat de governance al direct 
volledig wordt geregeld, en de strategische keuzes van de entiteiten worden vastgelegd 
in Meerjarenramingen die statutair door de aandeelhouders moeten worden 
goedgekeurd. 
Het Masterplan uit 2009 kan in stand blijven, maar het is van belang dat een actualisatie 
plaatsvindt conform het document Verschillenanalyse en actualisatie beleidskader d.d. 23 
september 2016 (bijlage 10). Deze verschillenanalyse dient u te beschouwen als een 
addendum op de eerste vastgestelde beleidskaders. Het Masterplan is in 2012 bij de 
vaststelling van de Structuurvisie Klavertje 4 al eens bijgesteld. De verschillen zijn toen 
vastgelegd in de Verschillenanalyse Structuurvisie - Masterplan d.d. 17 april 2012. De 
actualisering 2016 borduurt voort op de aanpassingen welke zijn verwoord in de diverse 
partiele herzieningen van met name het bestemmingsplan Trade Port Noord uit 2012. 
Daarnaast zijn in de actualisering 2016 ontwikkelingen/trends opgenomen op basis van 
marktanalyses. 
Het Masterplan wordt als ruimtelijk beleidskader vastgesteld door de raden en staten. 
Verder wordt afgesproken dat de aandeelhoudersvergaderingen uiterlijk 1 juli 2017 de 
eerste Meerjarenraming vaststellen. 
De essentie van de verschillenanalyse richt zich op het volgende: 

• Met name ruimtelijke kaders zijn bijgesteld omdat de sinds 2008 vastgestelde 
beleidskaders niet altijd meer actueel door veranderende inzichten vanuit 
overheden én de markt. De trend is al ingang gezet bij de door uw raad 
vastgestelde herziening bestemmingsplannen TPN vanaf 2012 

• Handhaven duurzame economische structuurversterking met focus op 
werkgelegenheid, kennisontwikkeling met in acht name vraag uit markt 
( consumenten en producenten) 

• Clustering functies en voorzieningen: Geen behoefte aan collectieve 
voorzieningen als kinderdagverblijven, gezamenlijk kantoor of restaurants 

• Meer aandacht bij acquisitie voor collectieve voorzieningen en C2C. 
• Het vestigingsbeleid zal zich meer moeten richten op toegevoegde waarde nieuwe 

werkgelegenheid, circulaire economie en innovaties in alle voor deze regio 
relevante sectoren. 

• Voldoende ruimte creëren voor berging hemelwater en alternatieven onderzoeken 
naar realistische zuiveringsconcepten voor afvalwater. 

• Zelfvoorzienendheid energieconcepten blijven gehandhaafd en dit inbrengen in 
proposities (WKO, Zonnepanelen, geothermie) 

• Groen en Landschap: ca 600 ha, waarvan 400 ha onder verantwoording 
Ontwikkelbedrijf. Restant in EHS of NNN, hierover nadere afspraken nodig tussen 
aandeelhouders met opdracht voor kostenbeheersing waar verantwoord. 

• Realisatie 3 Eco-passages ongewijzigd, maar wel gefaseerd 
• Multimodale infrastructuur als unique sellingpoint 
• Goede bereikbaarheid ( ook OV) klavers blijft belangrijk 
• Zorgvuldige en kwalitatieve inpassing in omgeving ongewijzigd 
• Onderscheidende ambitie C2C / Circulaire economie 
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5.6 Gebiedsvisie Kennislandschap (bijlage 11) 
Op ambtelijk niveau is een eerste verkenning uitgevoerd naar de programmatische en 
ruimtelijke kaders voor het nieuwe Kennislandschap ( de Campus). Het vigerende 
bestemmingsplan Venlo Greenpark, wat voorziet in o.a. omvangrijke kantoorlocaties sluit 
niet aan bij de boogde ambities gericht op de Campus, zowel wat programmering als wat 
volume betreft. Deze ambtelijke verkenning moet de basis gaan vormen voor nadere 
afspraken tussen de provincie, gemeente Venlo, De BV Campus Vastgoed Greenport 
Venlo én de nog op te richten Brightlandscampus greenport Venlo organisatie (provincie 
en Universiteit Maastricht over de programmatische en ruimtelijke invulling van het 
Campus terrein. De partijen hebben hierover afgesproken dat deze gezamenlijke 
afspraken in 2017 met elkaar worden gemaakt en vastgelegd in de opmaat naar een 
nieuw bestemmingsplan voor het gebied dat het Kennislandschap gaat vormen. Bij de 
procedure voor vaststelling van een nieuw bestemmingsplan komen wij hierover bij uw 
raad terug. Wij stellen uw raad voor, dat wij uw raad via de klankbordgroep betrekken bij 
de verdere uitwerking van de Gebiedsvisie en met name op de ruimtelijk/financiële 
effecten zodra de BV campus is ingesteld en de eerste verdiepingsslag van de 
voornoemde gebiedsvisie is gemaakt, Wij verwachten dat dat nog voor de zomer 2017 
kan gaan plaatsvinden. 

Stap 3: DOCUMENTEN 
5. 7 Rechtsvorm 
Het principeakkoord betreffende de vervlechting van de (grond)exploitaties gaat uit van 
een nieuwe commanditaire vennootschap (verder te noemen C.V.) voor het 
Werklandschap en een nieuwe C.V. voor het kennislandschap (de Campus). Dit in het 
verlengde van de recent bij WOM K4 en TPN gemaakte keuze, waarbij de beherend 
vennoten in 2015 reeds zijn gefuseerd tot BV WOM K4. Met andere woorden twee 
nieuwe CV's met als beherende vennoot BV WOM K4. 
Bij de uitwerking van het principe akkoord is onderzocht of een C.V. nog steeds de meest 
beste keuze is als entiteit voor het Werklandschap en het Kennislandschap. Gebleken is 
dat de fiscale voordelen van de C. V. boven andere rechtsvormen niet meer zo 
doorslaggevend zijn als eerder het geval was. 
Ingehuurde deskundigen van Deloitte (waaronder fiscalisten) en AKD Notariaat (m.n. 
vennootschapsrechtelijk) hebben onderzoek gedaan naar het meest optimale 
samenwerkingsmodel in de huidige situatie. 
Deze adviseurs hebben geconcludeerd dat voor het Werklandschap bij voorkeur een B.V. 
moet worden opgericht. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de bestaande BV 
WOM K4. Verder heeft men geconcludeerd dat voor de Campus een C.V./B.V. 
constructie de voorkeur heeft. In deze C.V./B.V. treedt Villa Flora BV - na 
statutenwijziging - op als beherend vennoot. Het onroerend goed wordt "verdeeld" over 
BV en CV: Villa Flora en de gronden in de BV en het overige vastgoed (lnnovatoren) in 
de CV Voornaamste reden voor het onderbrengen van de lnnovatoren in de C.V. is 
gelegen in het feit dat wanneer de lnnovatoren in de B.V. zou worden ondergebracht een 
aanzienlijk bedrag aan overdrachtsbelasting zou moeten worden betaald. 

Keuze samenwerkingsmodel 
De eerdere keuze voor een C.V. is met name door fiscale motieven bepaald. 
Een C.V. is - anders dan bv. een B.V. of N.V. - geen rechtspersoon. De commanditaire 
vennoten in een C. V. werken samen op basis van een overeenkomst. Als gevolg hiervan 
profiteren de samenwerkende partijen als zij overheid zijn van de vrijstelling 
overdrachtsbelasting. 
Dit wordt 'fiscale transparantie' van een C.V. genoemd, en was in 2009 respectievelijk 
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2012 bij de oprichting van WOM K4 en TPN de reden om voor een C.V./B.V.-model te 
kiezen in plaats van een andere privaatrechtelijke entiteit. Een B.V. kent geen fiscale 
transparantie en is in beginsel wel onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting 
bij verwerving van gronden en andere onroerende zaken. 
Door adviseurs van Deloitte is onderzocht of de huidige fiscale situatie nog steeds de 
keuze voor een C.V./B.V. constructie rechtvaardigt. 
Met name is gekeken naar de voor de vervlechting relevante belastingen namelijk de 
vennootschapsbelasting (vpb) , de omzetbelasting (btw) en de overdrachtsbelasting 
(ovb). 
In bijlage12 worden de modellen met hun voor- en nadelen toegelicht. 

Conclusie 
De in de bijlage vermelde nadelen die aan een C.V. kleven en het feit dat het in de 
huidige situatie voor een groot deel mogelijk is om bij overdracht van onroerende zaken 
buiten de ovb te blijven, leiden tot de voorkeur voor het oprichten van een B.V. voor het 
Werklandschap, een B.V. voor de gronden van de Campus en het gebouw Villa Flora, en 
een C.V. voor de lnnovatoren, en mogelijk ander vastgoed, zoals het Raad van Arbeid 
gebouw in de binnenstad van Venlo dat zal worden ingericht voor het University College 
Venlo en masteropleidingen van de Universiteit Maastricht. 

Schematisch 

Statuten 
SOK 

B.V. 
Werklandschap B.V. Campus Beherend 

vennoot 

Venlo 
24% 
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5.8 Hoofdlijnen governance 
Met de governance van de entiteit wordt bedoeld het besturingsmodel. Hoe is de 
verdeling van bevoegdheden binnen de entiteiten geregeld? 
Bij het B.V.- en het C.V./B.V.-model wordt de governance op de eerste plaats bepaald 
door de statuten van de (beheers-)B.V. Maar ook overeenkomsten die worden gesloten 
tussen de samenwerkende partijen kunnen grote invloed hebben op de wijze waarop de 
entiteit zal worden bestuurd. 

A. Statuten van B.V. Werklandschap en B.V. Campus 
Het bestuur van de B.V.(= de directeur) is belast met de leiding van de onderneming. Het 
gaat om alle handelingen die vallen onder de statutaire doelomschrijving. Het bestuur 
vertegenwoordigt de onderneming naar buiten. 
De algemene vergadering van aandeelhouders (AVvA) bestaat uit de verschaffers van 
eigen vermogen en heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals het vaststellen van 
de jaarrekening, aanpassen van de statuten, en benoemen en ontslaan van bestuurders 
en commissarissen. Statutair kunnen bepaalde bestuursbesluiten worden onderworpen 
aan goedkeuring van de AVvA. 
Op grond van de afspraken in het principeakkoord is de zeggenschap in de AVvA 
gebaseerd op de inbreng van eigen vermogen. ( zie bovenstaande figuur voor de 
verdeling) 
De thans in de statuten opgenomen regeling ten aanzien van de zeggenschap is een 
andere regeling dan eerder bij B.V.WOM K4 en TPN is vastgelegd, toen werd uitgegaan 
van een gelijke zeggenschap (respectievelijk ieder 25% en ieder 50% van de 
zeggenschap)ongeachtdeinbreng. 
Ten aanzien van bepaalde besluiten wordt een gekwalificeerde meerderheid 
voorgeschreven, die inhoudt dat naast de provincie tenminste één gemeente moet 
instemmen bij besluiten die betrekking hebben op aanpassing van de organisatie of het 
financieel kader, en dat bij besluiten inzake de programmering zowel de provincie als de 
grondgebied gemeente moeten instemmen. Dit is concreet gemaakt in de statuten van de 
betreffende B.V. 's. 
In de statuten is opgenomen dat het bestuur van de B.V. voor bepaalde besluiten de 
goedkeuring van de AVvA nodig heeft. Dat is nu ook opgenomen in de statuten van B.V. 
WOM K4 (en voorheen van de B.V. TPN). In de statuten van de N.V. WOM K4 was een 
lijst met besluiten opgenomen die dienden te worden voorgelegd aan de raad van 
commissarissen, en enkele aan de AVvA. In de nieuwe statuten is de regeling inzake de 
gekwalificeerde meerderheid toegevoegd. 
Op grond van de statuten wordt verder een raad van commissarissen (RvC) in het leven 
geroepen. De RvC heeft vooral tot taak toe te zien op het beleid van het bestuur en de 
algemene gang van zaken in de onderneming, en dient zich te richten op het belang van 
de onderneming. De RvC bestaat uit minimaal twee en maximaal vier commissarissen. 
Op basis van een vooraf vast te stellen profiel benoemt de AVvA commissarissen. Het ligt 
voor de hand dat commissarissen een sterk zakelijk-commercieel profiel hebben. Een 
commissaris moet gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in het publieke domein hebben. 
Het zakelijke belang van de onderneming op lange termijn kan op gespannen voet staan 
met politieke afwegingen voor de kortere termijn, en verdient een duidelijke eigen stem in 
de B.V. De directeur heeft daarin toch een wat andere, minder onafhankelijke rol. 
Het verdient om redenen van efficiency en eenheid van bestuur aanbeveling dat de 
directeur van beide B.V. 's dezelfde persoon is. Dat geldt ook voor de RvC, waarvan de 
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commissarissen in beide RvC's zitting kunnen hebben. De maximering van de 
bezoldiging van zowel de directeur/bestuurder als de vergoeding aan de leden van de 
RvC is gekoppeld aan de geldende regeling Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit is 
vastgelegd in beide SOK's. 

Tussen partijen zal respectievelijk voor BV Werklandschap en de BV/CV 
Kennislandschap (Campus) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden 
gesloten. De eerstgenoemde overeenkomst vervangt de in 2009 en 2012 gesloten 
Samenwerkingsovereenkomsten TPN. 
Het beleid van de entiteiten is vastgelegd in het Masterplan Gebiedsontwikkeling 
Klavertje 4 / Greenport Venlo, de Structuurvisie Klavertje 4 gebied met bijbehorende 
verschillenanalyse 2012 en de verschillenanalyse 2016, die in de SOK bindend worden 
verklaard voor alle deelnemende partijen. 

Het Masterplan geeft de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, die in 
bestemmingsplannen en/of structuurvisies moeten worden uitgewerkt. De praktijk van de 
afgelopen jaren, welke ook geëffectueerd zijn in de diverse partiële herzieningen van het 
bestemmingsplan in met name het Werklandschap zijn aanleiding geweest u de 
verschillenanalyse en actualisering van het Masterplan aan te bieden. Het is dus een 
document waarin de samenwerkende overheden afspraken maken over de 
publiekrechtelijke taakvervulling. Het Masterplan kan alleen met instemming van alle 
overheidspartijen worden aangepast. Dat is ook in de bestaande SOK K4 het geval. De 
reden is dat hierin de basale opzet en uitgangspunten zijn verwerkt, op grond waarvan de 
partijen besloten hebben om in de ontwikkeling te stappen. Dan mag het niet zo zijn dat 
een partij op dit punt wordt geconfronteerd met een afwijking van het beleid omdat de 
meerderheid daartoe beslist. De SOK K4 bevat de bepaling dat als één partij niet kan 
instemmen met een wijziging dat alleen op redelijke gronden mag geschieden, hetgeen 
door externe arbiters kan worden getoetst. Verderop in dit voorstel meer over de SOK's. 

In de statuten wordt bepaald dat de vennootschap zal handelen binnen de kaders van het 
Jaarplan, Jaarbegroting en de Meerjarenraming. Daarin wordt het beleid voor de kortere 
en langere termijn vastgesteld door de AVvA. 
Om het bestuur meer ruimte te geven is bepaald dat er tot 10% mag worden afgeweken 
van de vastgestelde totalen van de kosten dan wel de opbrengsten in de Jaarbegroting, 
en van de in het Jaarplan vastgestelde uitgifteprijzen. 
Daarnaast wordt in de grondexploitatie (grex) gedetailleerde financiële informatie 
opgenomen. De jaarlijks door het bestuur bij te stellen grex wordt door de 
aandeelhouders goedgekeurd. Zowel de grex als het Jaarplan, de Jaarbegroting en de 
Meerjarenraming zijn vertrouwelijk. 

B. Raamovereenkomst 
De Raamovereenkomst (bijlage 13) is een soort 'overkoepelende' overeenkomst, die 
vooraf gaat aan de SOK's Werklandschap en Campus Vastgoed. De resultaten van het 
Principeakkoord worden hierin op hoofdlijnen vastgelegd en de formele stappen die 
moeten worden gezet door de partijen worden hierin overeengekomen. 
De gemeenten Gennep en Peel en Maas en de gemeenschappelijke regeling Greenpark 
zijn partij ten aanzien van de wijze van uittreden en de daarvoor geldende voorwaarden. 
Dat geldt ook voor BV WOM K4 en Villa Flora BV, waarvan de statuten dienen te worden 
gewijzigd. 
In de Raamovereenkomst wordt verwezen naar de statuten van de nieuw in te richten 
BV's. 
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Naast de uittreding is ook de toetreding van de partijen tot de nieuwe entiteiten, en de 
inbreng van onroerende zaken geregeld in de Raamovereenkomst. 
Naar de SOK voor het werklandschap en de SOK voor de campus wordt eveneens 
verwezen in de Raamovereenkomst. 

C. Samenwerkingsovereenkomsten 
De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (bijlage 
14) legt vast op welke wijze de overheden en de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 
samenwerken teneinde hun gezamenlijke doelstelling te verwezenlijken. De BV 
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zal onder die naam bestaan nadat de statuten van de 
BV WOM K4 zijn gewijzigd. 
Hierna worden de hoofdpunten van het document genoemd, met de aantekening dat ook 
de niet genoemde punten van de SOK belangrijk zijn voor de samenwerking. 

In de SOK wordt door middel van het financieringsarrangement bepaald hoe de financiële 
inbreng van partijen plaatsvindt. Dit arrangement kan alleen door alle partijen gezamenlijk 
worden gewijzigd. 
Partijen committeren zich aan elkaar om de doelstellingen van de samenwerking te 
bereiken en zich daartoe in te spannen. 
Periodiek (tenminste eens in de vier jaar) zal een evaluatie plaatsvinden van de 
samenwerking, onder meer van de doelstellingen en feitelijke realisatie. 
Omtrent het onderlinge overleg wordt een aantal afspraken gemaakt, alsmede over de 
rapportages door het Ontwikkelbedrijf. 
Afgesproken wordt dat het beheer van de openbare ruimte in het Werklandschap ( 
waaronder de nog uitgeefbare bedrijventerreinen), nadat (voorzover van toepassing) de 
onderhoudstermijn van de aannemer is verstreken, onder de verantwoordelijkheid van de 
grondgebied gemeente valt. De betreffende gemeente wordt betrokken stelt minimale 
eisen bij het ontwerp van de aan te leggen openbare ruimte en moet dat vooraf 
goedkeuren. De gemeente Horst aan de Maas ontvangt een vergoeding van 50% van de 
normatieve beheerskosten van het Ontwikkelbedrijf. 
Verder worden enkele specifieke afspraken vastgelegd over lopende ontwikkelingen, 
zoals die van het project Railterminal/Spoorse aanpassingen, Greenportlane, 
Landschapsplan en Park Zaarderheiken. Het gaat om herbevestiging en verduidelijking; 
er wordt aangesloten bij de reeds eerder gemaakte afspraken. 
Tevens is op instignatie van Venray en de provincie én in afstemming met de regionale 
POL werkgroep, een regeling vastgelegd over de wijze waarop wordt omgegaan met de 
30 ha mogelijk ontwikkelruimte op het grondgebied van de gemeente Venray. 
De SOK Werklandschap wordt gesloten voor onbepaalde tijd, waarbij de gedachte is dat 
partijen de looptijd van de grondexploitatie (2040) aanhouden. Overeengekomen wordt 
dat partijen in ieder geval in de eerste tien jaar na ondertekening van de SOK niet kunnen 
opzeggen. Mocht een partij daarna willen opzeggen, dan moet een termijn van 2 jaar 
worden aangehouden, waarbinnen de partijen moeten afspreken onder welke condities 
de uittreding zal plaatsvinden. 

De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) BV Campus Vastgoed (bijlage 15) wordt alleen 
tussen de provincie, de gemeente Venlo en de (nieuwe) BV Campus Vastgoed gesloten. 
De BV Campus Vastgoed bestaat vanaf het moment dat de statuten van Villa Flora BV 
zijn gewijzigd. Met de gemeente Venlo worden in de SOK Campus Vastgoed 
vergelijkbare afspraken gemaakt als in de SOK Werklandschap voor het beheer en 
onderhoud van de fiets- en voetgangersbrug over de A73 ter hoogte van de lnnovatoren 
en het beheer en onderhoud van de Floriadelaan binnen de Campus. De gemeente Venlo 
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ontvangt hiervoor een vergoeding van 50% van de normatieve beheerskosten van het 
Ontwikkelbedrijf gedurende de looptijd van de exploitatie Het onderhoud van de overige 
openbare ruimte in de Campus - met zijn specifieke karakter - moet in de 
grondexploitatie worden opgenomen. Hierover zijn afspraken gemaakt dat dit inzichtelijk 
wordt gemaakt in 2017, in samenspraak met het de BV Campus Vastgoed Greenport 
Venlo én de nieuwe Brightlandscampusorganisatie ( de Programmaorganisatie van de 
Provincie en de Universiteit Maastricht). Daarbij zal de ambtelijke verkenning van de 
gebiedsvisie van de Campus worden betrokken. 

5.9 Wensen/Bedenkingen en Toezeggingen uit Raad 29 juni 2016 
Uw Raad heeft op voordracht van de Klankbordgroep uit de beantwoording door het 
College de volgende toezeggingen genoteerd en tevens wensen en bedenkingen geuit. In 
bijlage 16 bij dit Raadsvoorstel hebben wij per toezegging/wens/bedenking de reactie 
van ons college aangeven. Wij verwijzen u graag naar deze bijlage. 

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken? 
De overige aandeelhouders van de betrokken entiteiten: provincie Limburg en de 
gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, en Venray, alsmede de directies 
van WOM Klavertje 4, Venlo Greenpark en Villa Flora. Tevens is gebruik gemaakt van de 
adviesdiensten van Deloitte (financieel en fiscaal), AKD ( juridisch) Vrijthof Notarissen 
Maastricht en BRO groep ( Due Diligence Onderzoek). De Belastingdienst is ook om 
advies gevraagd. 

7. Financiële paragraaf 
De financiële effecten op basis van het principe akkoord zijn in de begroting 2017 
meegenomen voor zover deze betrekking hebben op de jaren 2017 en verder. Op basis 
van het voorliggend definitief akkoord dienen, ten opzichte van de begroting 2016 en 
2017, de volgende effecten nog te worden benoemd: 
a. Wijziging inbreng vermogen 

De inbreng van eigen vermogen vanuit de gemeente Venlo is neerwaarts 
gecorrigeerd ten opzichte van het principe akkoord van € 20,3 miljoen naar€ 18,8 
miljoen. Hiermee dalen ook de gemeentelijke rentelasten op deze inbreng, maar ook 
de jaarlijks van het nieuwe ontwikkelbedrijf te ontvangen vergoeding over het 
ingebrachte eigen vermogen. De inbreng van vreemd vermogen daalt ten opzichte 
van het principe akkoord van € 27,5 miljoen vast naar enerzijds€ 19,25 miljoen vast 
en anderzijds€ 3,8 - € 6,6 miljoen variabel. Tevens is de rentevoet geactualiseerd 
naar de huidige stand van de marktrente. Per saldo leidt de gewijzigde inbreng van 
vermogen tot een nadelig effect van circa€ 75.000 gemiddeld per jaar over de 
periode 2017-2034. 

b. Afboeking resultaat deelnemingen 
In het principe akkoord is melding gemaakt van het cumulatief resultaat voor de 
gemeente Venlo op deelnemingen in de op te heffen entiteiten ad.€ 4,9 miljoen. Ten 
opzichte van de in onze begroting opgenomen voorzieningen voor VGP en Villa 
Flora van in totaal € 4,2 miljoen, zou er nog een resterend incidenteel verlies 
genomen dienen te worden van € 700.000. Na actualisatie van deze resultaten op 
deelnemingen is het resterend verlies met€ 50.000 toegenomen tot€ 750.000. Dit 
verlies zal als aanvulling op de aanwezige voorzieningen in 2016 opgenomen dienen 
te worden en in de begroting 2016 van dekking te worden voorzien. 

c. Onderhoud en beheer OR Kennislandschap 
Het onderhoud en beheer van de Floriadelaan en de fiets- en voetgangersbrug over 
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de A73 komen voor rekening van de grondgebied-gemeente Venlo. Van het 
Ontwikkelbedrijf zal hiervoor een vergoeding van 50% worden ontvangen. Dit 
betekent dat vanaf 1 januari 2017 de overige 50% moeten worden opgevangen door 
de gemeente Venlo. Dit komt neer op een extra kostenpost van € 60.000 per jaar. 
Het onderhoud van de overige openbare ruimte in de Campus wordt in de 
grondexploitatie opgenomen. 

d. Vergoeding provincie ad. € 2 miljoen 
De provinciale bijdrage van € 2 miljoen kan dienen om de financiële effecten van de 
vervlechting te dekken. De verschillen tussen het uitgewerkt akkoord en het principe 
akkoord van respectievelijk€ 75.000 structureel (zie punt a.), € 50.000 incidenteel 
(zie punt b.) en€ 60.000 structureel (zie punt c.) kunnen rechtstreeks gedekt worden 
uit deze€ 2 miljoen. De afboeking resultaat deelneming ad.€ 700.000 incidenteel uit 
het principe akkoord (zie punt b.) kan eveneens uit de€ 2 miljoen gedekt worden, 
indien en voor zover deze € 700.000 gematcht kunnen worden met gemeentelijke 
projecten van binnenstedelijke voorzieningen op het gebied van studenten en 
kenniswerkers. De grondexploitatie Q4 lijkt voor deze matching in aanmerking te 
komen. Middels een budgettair neutrale begrotingswijziging zijn bovengenoemde 
effecten verwerkt in de begroting 2016 en 2017. Mocht de provincie niet instemmen 
met genoemde matching met de Grex Q4 dan zal via de reguliere p&c-cyclus een 
nieuw dekkingsvoorstel worden gedaan, waarbij het risico van afwijzing van 
matching niet ten laste komt van de Grex Q4. 

Middels de in dit raadsvoorstel opgenomen budgettair neutrale begrotingswijziging zullen 
bovenstaande effecten worden verwerkt in de gemeentebegrotingen 2016, 2017 en 
volgende jaren. 

Tot slot informeren wij uw raad nog dat er tussen het ontwikkelbedrijf en de in- en 
uittredende overheden afspraken zijn vastgelegd over de kostenverdeling van de externe 
expertise die is ingehuurd om het hele proces vanaf het principe-akkoord tot en met de 
implementatie te begeleiden. Gedoeld wordt o.a. op fiscale financiële en juridische 
advisering. De verdeelsleutel leidt er toe dat de éénmalige bijdrage van Venlo hieraan ca. 
€ 90.000,- bedraagt. Deze kosten worden ten laste gebracht van het krediet 2016 en 
2017 onder de naam campusmiddelen. Het krediet hiervoor is toereikend. 

8. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?) 

Wel of geen risico 
Juridische aspecten en wettelijk kader 
Financiële risico's en aspecten 
Economische risico's 
Maatschappelijke risico's 
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade 
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners) 
Overige strategische risico's 

Wel of niet 
Wel 
Wel 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Wel 
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Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's) 

Financiële risico's: 
Wij stellen u voor om als maximaal risico op de inbreng van eigen vermogen in het 
Ontwikkelbedrijf en in de Campus een bedrag van € 4,2 miljoen in de risico-paragraaf van 
onze begroting op te nemen. Dit bedrag is gerelateerd aan bovengenoemde risicoanalyses 
en is als volgt berekend: 

Ontwikkelbedrijf: 27,64% aandeelhouder*€ 12,8 miljoen (negatieve bandbreedte) 
= € 3,55 miljoen 
Campus Vastgoed: 24% aandeelhouder*€ 2,6 miljoen (negatieve bandbreedte) 
= € 0,65 miljoen 

Met een overeenkomstig de risicoanalyses benoemde kans op voordoen van 10% 
betekent dit een beslag op onze weerstandscapaciteit van€ 420.000,-. Ten opzichte van 
de huidige begroting, met een benodigde weerstandscapaciteit van € 2,5 miljoen (kans op 
voordoen 50% van een risico van€ 5 miljoen), betekent dit een aanzienlijk lager beslag op 
de weerstandscapaciteit. 
Naast deze negatieve bandbreedte is er ook sprake van een positieve bandbreedte die de 
kansen laat zien binnen de nieuwe entiteiten: 

Ontwikkelbedrijf€ 17,6 miljoen 
Campus Vastgoed€ 0,3 miljoen 

Jaarlijks zal aan de hand van eventuele herziening van de risico-simulatie onze risico 
paragraaf worden geactualiseerd. 
In het kader van het borgen van de fiscaal/financiële effecten bij de gekozen juridische 
constructie, is een schriftelijke bevestiging gevraagd van de Belastingdienst. Ten tijde van 
het verzenden van het raadsvoorstel hebben wij deze bevestigingsbrief nog niet 
ontvangen. Zolang deze brief niet bij de aandeelhouders bekend is, is er sprake van een 
potentieel risico op fiscaal gebied. 

Strategisch risico: 
In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de 
provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het in januari jl. verschenen campus 
plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, 
d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een 
Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder 
risicodragend participeren in de campus vastgoed BV hebben wij formeel geen stem in de 
programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie 
gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij 
participeren. 
Beheersmaatregel: 
In dit kader is in de SOK inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus 
afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus 
Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie 
gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten 
in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie( s ). 
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9. Vervolgprocedure voor de raad 
Na besluitvorming in uw raad, inclusief eventuele wensen en bedenkingen op 
voornoemde concept overeenkomsten, zullen wij een definitief besluit nemen over de 
volgende documenten waartoe de bevoegdheid bij ons college ligt: 
1 . Raamovereenkomst 
2. Statuten 
3. Samenwerkingsovereenkomsten Werklandschap en Campus Vastgoed 
4. CV overeenkomst Campus vastgoed Greenport Venlo 
Wij zullen uw raad informeren indien de door ons vast te stellen zich wijzigen ten opzichte 
van de concepten die u thans voorliggen. 

Vervolgens zullen wij met de bevoegde bestuurders van de huidige en nieuwe entiteiten 
het proces van implementatie in gang zetten om de voorgestelde aanpassingen in 
organisatie, governance en zeggenschap te kunnen effecturen. 

Wij willen uw raad, aan de hand van de samenwerkingswijzer en de daarin geboden 
instrumenten blijvend betrekken bij de ontwikkelingen binnen de entiteiten in de Greenport 
Venlo. Daartoe behoort ook de aanbieding van de Kwartaalrapportages vanuit het 
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 
Voor wat betreft de liquidatie van de GR Venlo Greenpark zullen wij opnieuw een 
raadsbesluit voorleggen waarin tot definitieve liquidatie kan worden overgegaan op basis 
van de liquidatiebalans. Dit voorstel zal u nog voor de zomer 2017 bereiken. 
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venlo 
Raadsbesluit GEMEENTEBESTUUR 

Onderwerp Vervlechting Greenport Venlo 
raadsnummer 2016 86 
raadsvergadering d.d. 21 december 2016 

team READO 
steller HE Pelser 
doorkiesnummer +31 77 3596349 
e-mail h.pelser@venlo.nl 
datum 15 november 2016 

De raad van de gemeente Venlo; 

gelezen het voorstel van het college van 22 november 2016, registratienummer 1059227; 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gezien het advies van de Klankbordgroep uit de gemeenteraad; 
overwegende dat; 

de gemeenteraad van Venlo in de raadsvergadering van 29 juni 2016 heeft ingestemd met 
het principe akkoord vervlechting Greenport Venlo met in acht name van een definitief 
oordeel in december 2016 

het college van Burgemeester en wethouders de afgelopen maanden, in samenwerking met 
de provincie Limburg, de gemeenten Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray, 
alsmede met de GR Venlo Greenpark. DCGVrrPN en BV Villa Flora uitvoering heeft 
gegeven aan de nadere uitwerking van het principe akkoord en daarbij tevens de door de 
gemeenteraad van Venlo geuite wensen/bedenkingen/toezeggingen heeft betrokken; 

dat de resultaten van deze uitwerking verwoord zijn in bijgevoegd raadsvoorstel; 

besluit(en): 

a. Vast te stellen de"Verschillenanalyse-2016 en actualisatie beleidskader "(actualisatie 
Masterplan) 

b. Tot het beschikbaar stellen van eigen vermogen overeenkomstig het 
financieringsarrangement dat als bijlage deel uitmaakt van de 
Samenwerkingsovereenkomst Werklandschap Greenport Venlo en de 
Samenwerkingsovereenkomst Campus Greenport Venlo 

c Tot het beschikbaar stellen van vreemd vermogen overeenkomstig het 
financieringsarrangement dat als bijlage deel uitmaakt van de 
Samenwerkingsovereenkomst Werklandschap Greenport Venlo 

d. De gemeentebegroting 2017 aan te passen op basis van de onder b en c genoemde 
besluiten nadat de Raamovereenkomst Vervlechting Greenport Venlo is gesloten. 

e. Tot het goedkeuren van het verstrekken van een garantie voor de continuering van de 
leningen van de BNG en van de ASN Bank 

f. Tot opheffing gemeenschappelijke regeling Venlo Greenpark (betreft de 
gemeenschappelijke regeling voor zover die is opgericht door de gemeenteraden) 



Raadsbesluit 

g. Tot verlenen toestemming aan B&W om te besluiten tot opheffing van 
gemeenschappelijke regeling Greenpark (betreft de gemeenschappelijke regeling voor 
zover die is opgericht door de colleges van B&W) 

h. de navolgende wensen en bedenkingen aan het college van burgemeester en 
wethouders kenbaar te maken in de aanloop naar besluitvorming op die documenten 
waartoe het college bevoegd is te beslissen: 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2016. 

De voorzitter 
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